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  مايع روغني قهوه اي رنگ با بوي هيدروكربنخواص ظاهري:
  اين ماده براساس نتايج آزمونها برروي مواد مشابه براي چشم آزاردهنده   تماس با چشم:  اثرات بهداشتي:

  به علت ناخالصي هاي موجود بايد از تماس آن با چشم اجتناب كرد. نمي باشد ولي    
  با پوست پرهيز كنيد. در تماس هاي طوالني موجب خشك شدن و التهاباز تماس   تماس با پوست:  

  پوست مي شود.    
اين ماده تقريباً غير سمي مي باشد و موجب گرفتگي عضالت شكم و اسهال مي   بلعيدن و خوردن:  

  آن اجتناب كرد. ناز جهت داشتن ناخالصي ها، بايد از خوردشود. ولي     
  معموالً در حالت گازي يافت نمي شود. در تماس مكرر با بخارات آن ممكن است  تنفس:  

  باعث حساسيت سيستم تنفسي شود.    
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  قابل اشتعالكمي خطر آتش سوزي:

 
 :مراجعه كنيد.به پزشك ايجاد كرده بود آسيب يا اگر روغن داغ بود و بشوييد.دقيقه  15براي حداقل فراوان با آب را شمها چتماس با چشم 

 :ار داده و به پزشك در حالت عادي نيازي به درمان نمي باشد. پوست را با آب و صابون شستشو دهيد. در صورت داغ بودن و سوختگي، محل سوختگي را در آب سرد قرتماس با پوست
 جعه كنيد.مرا

 :فرد را مجبور به استفراغ نكنيد. در صورت عوارضي مانند سرفه يا سختي در تنفس به پزشك مراجعه كنيد.خوردن و بلعيدن  
 :در صورت استنشاق بخارات آن كه در دماي باال توليد مي شوند، فرد مصدوم را به هواي آزاد انتقال دهيد.تنفس  

  
 :در حرارت هاي باال آتش گرفته و اكسيدهاي كربن آزاد مي كند. همچنين با مواد اكسيد كننده واكنش نشان مي دهد.اين ماده  اطالعات آتش گيري و نوع آتش 

  :از جت آب استفاده نشود. راي خنك كردن مخزن در حال آتش سوزيبخاموش كننده پودري، دي اكسيد كربن، فوم و اسپري آب اطالعات مربوط به روش اطفاء حريق 

  در فضاي بسته از تجهيزات تنفسي  خود اتكا هنگام اطفاء) B.A .استفاده شود (  

 

  :استفاده كنيد. در صورت لزوم از پوشش سراسري مناسب استفاده شود.مناسباز دستكش هاي حفاظت از پوست 

 :استفاده كنيد.مقاوم در مقابل مواد شيميايي هاي ايمني عينكاز حفاظت از چشم 

 :با واحد بهداشت اداره  نيازدر صورت  در صورت مواجهه با بخارات داغ اين ماده از ماسك مناسب استفاده نمائيد. حفاظت تنفسيHSE .مشاوره نماييد  

  
 از نشت ماده در محيط  جلوگيري نمائيد.: ات عموميظمالح 

 با قيمانده مواد با استفاده از خاك رس ، شن و مواد خنثي مناسب ديگري پاكسازي  موقع ريخت و پاش زياد از روشهاي مناسب مانند وكيوم توسط پمپ استفاده شود. :نظافت محيط آلوده
 شود . در صورت ريخت و پاش كم ، در ظروف مخصوص جمع آوري و دفع گردد.

  
    و عوامل اكسيد كننده نگهداري شود. با احتياط حمل شود. در ظرف دربسته و بدور از گرما، جرقه، شعله

 

MSDS 

  برگه اطالعات ايمني مواد
  روان كنندهروغن 

Lubricant Oil


